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# Nome NIN

COORDENAÇÃO
1 Francisco Manuel Pereira Carrola 0209000607004

ANIMAÇÃO
2 Fernando Jorge Santos Oliveira 0803001157008
3 Inês Silva Faria 0305030813015
4 Bernardo Miguel Rodrigues Franco 0317000643003

COMUNICAÇÃO
5 Luís Miguel Marques Garcia 0805030301006
6 Filipe Alexandre Maia Furtado Ferreira 0616000052011

FÓRUM
7 Mafalda Filipa Vicente Clara 1109000116012
8 Joana Margarida Carneiro de Sousa 0615010405014
9 João Pedro Barbas Gaio e Silva 0414000172012

LOGÍSTICA
10 Rafaela de Melo 1415071355002
11 Pedro Daniel Gonçalves Valente 0712060067009
12 Pedro Tiago Pontes Martins 0813000943021

OBSERVAÇÃO
13 Sofia Alexandra Gualdino Martins Filipe 8816000490001
14 António Joaquim Ferreira Alves 8205010561001

1. Equipa de Projeto Nacional
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Figura 2 - Equipa de Projeto Nacional no 1º Encontro Nacional.

Figura 3 - Equipa de Projeto Nacional no 2º Encontro Nacional, com identificação dos elementos.
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Nome NIN

ALGARVE
Alexandra Carrilho 0402000290002
Armando Ferreira 0920000102012
David Brás 0302000098011
Vasco Carvalho 0502001200063

AVEIRO
Ana Carolina Ferreira 1203001116001
Beatriz Gonçalves 0503000319005
Bruno Prazeres 0603000141007
Mariana Lopes 0303000191001

BEJA
Ana Carolina Isidoro 0604000722001
Daniel Colaço 1604000641002
Daniela Ribeiro 0904000889024
Mónica Bentinho 0704000722005

BRAGANÇA
Inês Freitas 1206000018018
Mariana Rodrigues 1106000602012
Nuno Justo 1006000602013
Sara Batista 0406000658055

COIMBRA
Ana Pastilha 0607010109007
Diogo Almeida 0901040485011
José Pedro Duarte 0707010109004
Rita Afonso 0507031319049

ÉVORA
Ana Catarina Pires 0608000158004
Ana Rita Massano 1308001101011
Daniel Espanca 0408000890010
Miguel Ribeirinho 0608000158029

GUARDA
João Oliveira 1109000120004
Mariana Machado 1109000031003
Paula Ribeiro 0409000231005
Paulo Eusébio 0409000153015

LAMEGO
Ana Rita Ferreira 1210000280017
Bruno Almeida 0910001340015
Claúdio Ferreira 0910000957008
João Abreu 0810001332001

LEIRIA-FÁTIMA
Adriana Tavares 0411000036001
Francisco Almeida 0811001078006
Joana Monteiro 1411000127010
Juliana Pires 1111000776017

PCB
Bernardo Ferreira 1314001093009
Bernardo Brás 0714000142004
João Gueifão 0714000172006
Mariana Cabrita 0614000172007

MADEIRA
Carlos Vieira 1213001347007
Luísa Freitas 0213001082009

SANTARÉM
Afonso Batista 0416001040002
Ana Rita Mendes 0716000044002
Carlota Boavista 0416001139002
Cristiano Duarte 1216000583004

SETÚBAL
Ana Rita Soares 0817000688008
José Nuno Matos 0317000967011
Pedro Xavier 0817000699011
Sérgio Pagaime 0317000415006

VIANA CASTELO
Ana Teresa Vieira 0418000348001
Filipe Alves 0118000452008
Helder Martins 0218000374004
Maurice Santos 0418000374014

VILA REAL
Guilherme Basilio 1419000295011
João Teixeira 0619000295012

2. Representantes Locais
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VISEU
Ana Rita Fernandes 0320000649001
António Ferreira 0420000577004
Daniel Correia 0420000577007
João Carvalho 0720000956010

BRAGA
Barcelos
Lara Pereira 1205010013018
Rui Mourão 0505010013018

Braga
Ana Catarina Ferreira 0605020426001
José Freitas 0405020002019

Cego do Maio
Mariana Santos 1305030123010
Pedro Carvalho 0805030038005

Fafe
Cátia Sampaio 0805040088005
Inês Teixeira 0305041206002

Famalicão
Inês Soares 0305070124003
Maria Inês Silva 0305070186007

Guimarães
Inês Fernandes 0405050331005
Tiago Pereira 0905050663012

Póvoa de Lanhoso
Catarina Almeida 1105090527002
Jorge Dias 0605090527015

Vieira do Minho
Daniela Vieira 0605060863010
Joana Rebelo 1205061044001

Vila Verde
João Gomes 0405080419004
Maria João Abreu 0605080617003

LISBOA
Barra
Marta Fernandes 1112010550008
Tomás Nascimento 0512010113008

Moinhos de Vento
Catarina Carvalho 0512020879007

Sara Robalo 0512020582017

Ocidental
Ana Raquel Rodrigues 0912040079021
Susana Afonso 0612040380023

Oeste
Gustavo Chaves 0712050869011
Mariana Gama 0412051188009

Oriental
Emanuel Franco 1312060063017
Inês Valente 0712060067008

Serra da Lua
Carla Oliveira 0412070752007
Miguel Silva 0312070704006

Solarius
Joana Catarino 0512030773009
Mariana Silva 0312030272006

PORTO
Centro Norte
Beatriz Silva 0915011329004
Dionísio Sousa 1115011281029

Cidade do Porto
Ana Rita Barros 1415020006018
Catarina Rêgo 0215020009005

Douro Sul
Diogo Oliveira 1115031162010
Maria Inês Silva 0615030390008

Este
António Cunha 0315041258008
Joana Martins 0815041341008

Litoral
Beatriz Teixeira 0415050008002
João Macedo 1315050525006

Norte
Fábio Pereira 0715060447001
Isabel Freitas 0415060599001

Terras de Santa Maria
Rodrigo Silva 0515070640014
Sara Silva 0415070901009
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3. Encontros Nacionais

1º ENCONTRO NACIONAL

Data 23 a 25 de novembro de 2018
Local Escola Básica e Secundária do Cerco, 

Porto
Tema de fórum Formação de Adultos no CNE

Oradores Susana Fonseca
Filipa Aroso
Carlos Alberto Pereira
Miguel Ferrão Lourenço
Rui Francês
Diana Cardoso
Luís Garcia
Matilde Santos
António Barbosa

Nº participantes 93
Representantividade 93/106 = 88%

Todas as Regiões/Núcleos representa-
dos, à excepção da Região dos Aço-
res (Cenáculo extinto)

2º ENCONTRO NACIONAL

Data 26 a 28 de abril de 2019
Local Instituto Politécnico de Beja, Beja

Tema de fórum Criação do Regulamento Interno do 
Cenáculo

Oradores -
Nº participantes 162

Representantividade 162/214 = 76%
Todas as Regiões/Núcleos represen-
tados, à excepção da Região de Évora 
(nenhum representante presente) e da 
Região dos Açores (Cenáculo extinto)
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Figura 4 - Participantes e Equipa de Projeto Nacional no 1º Encontro Nacional.

Figura 5 - Participantes e Equipa de Projeto Nacional no 2º Encontro Nacional.
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Data Local Temas de fórum
Nº 

part.
Nº 
EP Imaginário

ALGARVE
8-10 
março

Albufeira São Paulo; Adesão Informal; Pegada eco-
lógica; Centenário do Caminheirismo

63 13 Kenai e Koda

AVEIRO
15-17 
feve-
reiro

Oliveiri-
nha

À descoberta da identidade: Artesãos do 
hoje; Combater o pessimismo; Religiões; 
Voluntariado; Sou chama(do) a servir; Sim, 
é possível desligá-lo

90 15 O Ministério 
da Magia

BEJA
29-31 
março

Ferreira 
do Alen-
tejo

Voluntariado; Caminheirismo na Região 13 4 As Crónicas 
de Nárnia

BRAGANÇA
12-14 
abril

Macedo 
de Cava-
leiros

Rumos do Homem Novo; Regulamento 
Interno do Cenáculo; Pedagogia da IV

18 4 Wall-E

COIMBRA
8-10 
março

Meãs do 
Campo

Espiritualidade e Religião; Sistema de 
Progresso

100 8 Samurais

ÉVORA
8-10 
março

Elvas ? 11 4 The Greatest 
Showman

GUARDA
15-17 
feve-
reiro

Fundão Religião 38 6 Como Trei-
nares o Teu 
Dragão

LAMEGO
15-17 
feve-
reiro

S. Marti-
nho das 
Chãs

Transição Pioneiro-Caminheiro; Transição 
Caminheiro-Adulto

18 3 Harry Potter

LEIRIA-FÁTIMA
8-10 
março

Ourém Escutismo no século XXI 133 9 Vaiana

PCB
15-17 
março

Abrantes Escutismo e pegada ecológica; Dirigentes 
e devoção à Igreja; Clãs desmotivados e 
pouco ativos

32 5 Uma Aventura 
no Cenáculo 
de PCB

4. Encontros Locais

8



MADEIRA
22-24 
março

S. Antó-
nio da 
Serra

Voto sensato; Serviço; Adolescência e 
transição para o Homem Novo

39 8 Madagáscar

SANTARÉM
8-10 
março

Vale de 
Figueira

Tenho direiro ao voto, e agora? 84 4 Adaptação do 
encontro do 
Principezinho 
com o Aviador

SETÚBAL
8-10 
março

Moita Cidadania; Regulamentos do CNE; Reli-
gião e Fé; Vivência em Clã

110 7 O Rei Leão

VIANA DO CASTELO
1-3 
março

Refoios 
do Lima

O Caminheirismo na Região: passado, 
presente e futuro

49 6 A Viagem do 
Beagle

VILA REAL
1-4 
março

Pomare-
lho

Formar Adultos e não Dirigentes; Idade 
de passagem para o Clã

35 4 A Viagem de 
Chihiro

VISEU
8-10 
março

Viseu Sustentabilidade; Regulamento Interno do 
Cenáculo

93 4 O Planeta do 
Tesouro

BRAGA
Barcelos
8-10 
março

Carape-
ços

Direitos e deveres dos Caminheiros; 
Conselho Jovem do Núcleo de Barcelos; 
Regulamento Interno do Cenáculo; Papel 
dos Caminheiros no Núcleo

93 14 O Rei Leão

Braga
8-10 
março

S. Vítor Centenário do Caminheirismo; Noviços 
em Cenáculo; Envolvimento na Comuni-
dade; Gestão de tempo; Relação Cami-
nheiro - Dirigente; Testemunhos de meta-
morfose e agentes de mudança

98 13 Sing

Cego do Maio
29-31 
março

Caxinas Papel do Caminheiro no futuro do CNE; 
Caminheirismo: ingressar ou abandonar; 
O Caminheiro no agrupamento; Lideran-
ça; Escutismo: passado, presente e futuro

35 10 Pelos Ca-
minhos do 
Tempo

Fafe
8-10 
março

S. Vi-
cente de 
Paços

Escultura na Grécia Antiga; História de um 
militar; Projeto Rafiki; PPV

25 8 Hércules
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Famalicão
8-10 
março

Caste-
lões

Regulamento Interno do Cenáculo; Partici-
pação dos jovens na sociedade; ACANUC 
vs ROVER; Vivência em Clã

185 12 Kenai e Koda

Guimarães
8-10 
março

Creixomil Análise dos 95 anos do Núcleo; Desafios 
para o segundo centenário do Caminhei-
rismo; O que é ser Cidadão Europeu

80 13 Zoom In, 
Zoom Out

Póvoa de Lanhoso
15-17 
março

Sobra-
delo da 
Goma

O que é o Caminheirismo?; Sair da zona 
de conforto; O que o Caminheirismo tem 
para oferecer

17 7 Vaiana

Vieira do Minho
22-24 
março

Cante-
lães

Caminheiro és; A semente que está den-
tro de mim; Não percas tempo; Um sonho 
que voou

13 5 Coco

Vila Verde
8-10 
março

Esquei-
ros

Caminheiro, e agora?; Escutismo na Co-
munidade; Motivação; Atividades para a 
IV secção

37 12 Brave - Indo-
mável

LISBOA
Barra
8-10 
março

Carcave-
los

Postura do CNE sobre a inclusão; Inclusão 
no Escutismo, como e quando?; Líderes 
para a inclusão

145 14 Toy Story

Ocidental
8-10 
março

Miseri-
córdia

NEEs no Escutismo; Evolução do Cenácu-
lo Ocidental

52 11 Pokémon

Oeste
15-17 
feve-
reiro

Mafra Escutismo: passado, presente e futuro 200 14 Coco

Oriental
8-10 
março

Olivais Escutismo na Sociedade; Globalização do 
Movimento; Olhar sobre o  Caminheiris-
mo; Linhas Orientadoras das Atividades 
de Núcleo; Debate Ecuménico

105 12 Coco

Moinhos de Vento
8-10 
março

Portela Papel do escutismo na sociedade; Di-
mensões da IV: espiritualidade e serviço; 
Ambiente e sustentabilidade

124 12 O Panda do 
Kung Fu
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Serra da Lua
8-10 
março

Sintra Escutismo: ontem, hoje e amanhã; Como 
arrasares na tua carreira; Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável; Sustentabi-
lidade

75 12 Brave - Indo-
mável

Solarius
8-10 
março

Alenquer Serviço continuado; Direitos e deveres do 
Caminheiro; Sistema de Progresso

82 15 Alice no País 
das Maravi-
lhas

PORTO
Centro Norte
1-3 
março

Ermesin-
de

Metamorfose do Caminheiro; Metamorfo-
se do Núcleo

52 17 Coco

Cidade do Porto
29-31 
março

Ramalde Espiritualidade; Escutismo e o mundo do 
trabalho; Novas tecnologias nas ativida-
des

51 13 Coco

Douro Sul
8-10 
março

Canelas NEEs no Escutismo; Questões ambien-
tais; Estar off/online; Caminheirismo: PPV, 
Desafio e atividades

85 14 Em Busca da 
Felicidade

Este
8-10 
março

Vilela Escoteiros e Guias; E agora, vou ser 
Dirigente?; Portuguese Work Party, uma 
utopia?; 30 minutos longe de casa; O Es-
cuteiro fantástico à volta do globo

54 12 O Quarteto 
Fantástico

Litoral
1-3 
março

S. Ma-
mede

Serviço; Partida; PPV 91 14 O Grande 
Showman

Norte
8-10 
março

Trofa Voluntariado 37 11 Os Mensagei-
ros

Terras de Santa Maria
8-10 
março

S. João 
de Ovar

Inclusão de pessoas com deficiência no e
Escutismo; Inclusão da comunidade LGBT 
no Escutismo; Racismo

66 14 Amigos Im-
prováveis

2728 380
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LEMA

Foi no 2º Encontro Nacional do 16º Ciclo que um novo Ciclo nasceu - o 17º Ciclo. Aí, os 
seus Representantes Locais reuniram-se pela primeira vez para abordar o tema “Cenáculo, 
que Rumo?”.

Neste casulo, um novo Ciclo se edificou. Enquanto Coordenador, tinha a mudança do pró-
prio Cenáculo nas minhas mãos, mas decidi partilhá-la, convidando todos os Representantes 
a viverem o lema “A Metamorfose está em Ti”. Foi com este fundo que, durante todo o ano 
escutista, trabalhámos para que este Ciclo fosse diferente, para que fosse uma verdadeira 
metamorfose.

OBJETIVOS

Foram estabelecidos desde início alguns objetivos a serem alcançados neste 17º Ciclo, 
que se apresentam de seguida pela sua data de conclusão:

• Reestruturar a Equipa de Projeto Nacional: esta é a equipa responsável pela dinami-
zação do Cenáculo Nacional e pelo acompamento dos Cenáculos Locais. Renova-se anual-
mente, com a entrada de alguns novos elementos e saída de alguns antigos. Contudo, senti 
a necessidade de uma grande renovação, capaz de trazer o “pensamento limpo” de quem 
entra de novo. Foi por isso que apenas se mantiveram 3 elementos da equipa anterior (Fran-
cisco, Luís e Mafalda), tendo entrado 9 novos elementos para as usuais equipas: Animação, 
Comunicação, Fórum e Logística. Tal corresponde a uma taxa de renovação de 75%, que se 
concluiu como vantajosa olhando em perspetiva o trabalho desenvolvido pela equipa.

• Inscrições e Nomeações pelo SIIE: pretendeu dar-se continuidade à utilização do SIIE 
para a nomeação dos Representantes Locais e para as inscrições nos Encontros Nacionais. 
Tal decorreu dentro da normalidade e tende a tornar-se cada vez mais facilitado à medida 
que se torna um hábito.

• Comemoração dos 100 anos do Caminheirismo: em 2018 celebrou-se o Centenário do 
Caminheirismo e fazia todo o sentido enquadrar o Cenáculo nestes festejos. Tal foi consegui-
do no 1º Encontro Nacional, onde se confecionaram 100 bolos para os participantes.

• Alterar o modelo das Embaixadas: o embaixador é a pessoa responsável por fazer o 
acompanhamento de cada Cenáculo Local. Até ao 16º Ciclo, isso era assegurado na totali-
dade pelos elementos da Equipa de Projeto Nacional. Considerei que esse modelo não fun-
cionava bem dado os 39 Cenáculos Locais existentes. A título experimental, propus-se aos 
Representantes Locais que escolhessem um Representante do ano anterior que gostassem 
que desempenhasse esse papel de acompanhamento e foram essas pessoas a assegurá-lo. 
Apesar de não terem havido grandes contratempos, este modelo teve algumas deficiências, 
nomeadamente a perda de ligação entre o Cenáculo Nacional e Locais. De qualquer modo, 
foi uma alteração feita a título experimental e cuja manutenção deve ser avaliada por equipas 
futuras.

• Cenáculos Locais no mesmo fim de semana: à semelhança da prática iniciada no 16º Ci-
clo, foi proposto aos Representantes Locais que realizassem o seu Cenáculo Local de 8 a 10 

5. Coordenação
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de março, de modo a que a força do Cenáculo fosse reforçada pela atenção dada pelo CNE 
ao facto de todos decorrerem em simultâneo. Registou-se uma aderência de 59% (23 dos 
39 Cenáculos realizaram-se na data proposta) e uma repercursão positiva da mesma, que é 
vantajosa também para outras atividades da IV secção, que passam a saber melhor quando 
se realizam os Encontros Locais de Cenáculo.

• Reestruturação do Cenáculo: este foi sem dúvida o maior objetivo deste Ciclo. Foi ainda 
no 16º Ciclo que se iniciou um processo de avaliação do Cenáculo, mas coube ao 17º Ciclo 
decidir como efetivar a mudança. Tal ocorreu através da criação do Regulamento Interno do 
Cenáculo.

Este objetivo foi completado em várias fases, explicadas em detalhe na secção “Fórum”.

O Regulamento foi discutido no 2º Encontro Nacional do 17º Ciclo, sendo aprovado na 
especialidade e na generalidade, com 149 votos a favor, 8 votos contra e 7 abstenções.

Encontra-se, à data de publicação deste relatório, na sua última fase - partilha com a Se-
cretaria Nacional Pedagógica e Secretarias Pedagógicas Regionais/de Núcleo - depois da 
qual entrará em vigor e será tornado público a toda a associação.

Enquanto Coordenador, resta-me agradecer a toda a minha equipa, aos Representantes 
Locais e a todos os que contribuíram para a elaboração deste Regulamento Interno. Estou 
certo que dele se lançam as bases para um Cenáculo mais forte, transparente e consciente 
do seu lugar e valor no CNE.

Figura 6 - Assinatura da Carta de Cenáculo do 1º Encontro Nacional pelo Coordenador.

13



IMAGINÁRIO GERAL

A criação de um imaginário é o meio, por excelência, para transmitir uma sensação. Sem-
pre quisemos que os Representantes se sentissem - eles próprios - parte da metamorfose. 
O imaginário proposto para este Ciclo de Cenáculo foi “Origami, a metamorfose do papel”, 
motivado pelos seguintes pontos:

• materialização do conceito de metamorfose, de forma a dar-lhe “corpo”;

• criação de um imaginário que pudesse ser diferente e suficientemente abrangente e 
livre, sem estar definido por uma narrativa previamente construída, possibilitando a criação 
de uma narrativa própria dos Encontros e do Ciclo em si;

• imaginário criativo e lúdico, em simultâneo;

• consciencialização ambiental, nomeadamente no que diz respeito ao uso do papel;

• relação entre a arte de dobrar papel com a transformação do Homem Velho/Caminheiro 
em Homem Novo (Conversão de São Paulo) e com a transformação que podem sofrer os 
Cenáculos Nacional e Locais, as Regiões/Núcleos, a IV secção, etc., devido ao envolvimento 
ativo/participativo dos Caminheiros.

Um ambiente oriental, ligado sempre a esta arte de dobrar papel, foi recriado em cada 
Encontro Nacional e ao longo do ano, transparecendo na criação das tribos (denominadas 
Academias - presentes na capa deste relatório), na decoração dos espaços, na dinamização 
dos momentos de oração, nos momentos de celebração temáticos, entre outros.

Uma Arte Milenar

O papel surgiu por volta do ano 105 d.C., na China. Monges budistas levaram o método de 
fabricação do produto a outros países asiáticos, nomeadamente o Japão, e com ele a técnica 
do origami. Esta arte existe há mais de um século e consiste em dobrar papéis, sem cortes 
ou cola, para criar objetos e outros seres, desde formas geométricas simples a desenhos 
complexos.

No século VIII, esta arte começou a fazer parte de cerimónias xintoístas, acreditando-se 
que a mesma honrava os espíritos das árvores que davam vida ao papel. 

Na verdade, fazer origamis ajuda no desenvolvimento cognitivo e psicomotor, tendo be-
nefícios criativos e educativos para todas as idades.

Para o origamista, o ato de dobrar representa a transformação da vida e ele tem a cons-
ciência que o pedaço de papel foi, um dia, a semente de uma planta que germinou, cresceu 
e se transformou numa árvore, daí o seu culto.

Assim, podemos dizer que no ato de dobrar, também o papel sofre metamorfose, capaz 
de se transformar naquilo que o origamista quiser. É a metamorfose nas suas mãos… é a me-
tamorfose que está em si!

6. Animação
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Figura 7 - Eucaristia no 1º Encontro Nacional.

Figura 8 - Eucaristia no 2º Encontro Nacional.
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Figura 9 - Carta de Cenáculo do 1º Encontro Nacional, dobrada em forma de borboleta.

IMAGINÁRIO ESPECÍFICO

1º Encontro

Foi intenção do monge Joso-Kai (ou monge Cenáculo) disseminar uma das mais antigas 
artes de dobrar papel, o Origami. Cada Sensei (ou professor) da Purojekutochīmu (Equipa de 
Projeto), ficou incumbido de reunir os melhores Origamistas desta Ger(Ação) (os Represen-
tantes de cada Região/Núcleo) para, em conjunto, partilharem experiências e melhorarem as 
suas práticas. 

Foi urgente que cada um assumisse o seu “papel” e que entrasse no Espírito. Precisaria 
esta arte de uma Renov(Ação)? Estaríamos prontos para dobrar o melhor e maior dos Origa-
mis, o 17º Saikuru (Ciclo) de Cenáculo Nacional.

2º Encontro

A arte de dobrar papel que agora se tinha disseminado por todos as Regiões e Núcleos 
do CNE, de forma a motivar as suas metamorfoses locais, inspirara e desafiara vários artistas 
a inová-la. Esses novos artistas foram (e continuam a ser) o futuro de que esta Arte precisa, 
pois trouxeram novas formas de dobrar e construir. No entanto, era tempo de recordar o 
passado, de vincar as dobras feitas e de impulsionar a Metamorfose que estava prestes a 
ganhar asas e a voar…
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Figura 10 - Dinâmica do Espaço Aproveita do 2º Encontro Nacional.

Figura 11 - Entrada para o jantar temático do 1º Encontro Nacional.
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7. Comunicação

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Público-alvo Canal Descrição e conteúdos

Representantes 
Locais

E-mail Meio formal de divulgação de informações. 
Informações específicas para cada encontro são 
denominadas “Pegadas”.

Grupo de Facebook Meio informal de divulgação de informações. 
Para além de lembretes de envio de “Pegadas”, 
foi criada uma dinâmica regular para dinamizar 
o grupo, chamada “Antena”. Os próprios Repre-
sentantes dinamizaram o grupo, sobretudo com 
fotografias dos seus Encontros Locais.

Guião do Caminho 
digital
(https://sites.google.
com/escutismo.pt/
cenaculonacional)

Meio de comunicação específico para os En-
contros Nacionais. Durante o fim de semana, 
os Representantes tinham aí toda a informação 
necessária.

CNE em geral

Páginas de Facebook
(Pedagógica CNE e 
Escutismo)

Meio informal de divulgar os Encontros Nacio-
nais, Encontros Locais, a criação do novo site 
oficial do Cenáculo e o trabalho desenvolvido 
durante o ano.

Stories de Instagram
(Escutismo)

Meio interativo de dinamizar alguns momentos 
pontuais, por exemplo: abertura de inscrições, 
discussão pública do Regulamento Interno, etc.

Flor de Lis Meio formal para divulgar os Encontros Nacio-
nais, Encontros Locais e o trabalho desenvolvido 
durante o ano.

INSÍGNIA DE CICLO

A insígnia deste Ciclo 
teve um papel importan-
te na difusão do lema e do 
imaginário. A componen-
te do origami é evidente e 
procurou construir-se uma 
borboleta com partes refe-
rentes à sua metamorfose, 
fazendo uma analogia com 
os Encontros de Cenáculo 
ao longo do ano.

Figura 12 - Insígnia do 17º Ciclo de Cenáculo Nacional.
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Figura 13 - “Pegada” enviada por e-mail. Figura 14 - Publicação no grupo de Facebook dos 
Representantes Locais.

Figura 15 - Guião do Caminho digital.
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Figura 16 - Publicação na página Escutismo. Figura 17 - Publicação na página Pedagógica CNE.

Figura 18 - Artigo resumo do ano publicado na Flor de Lis.
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SITE OFICIAL DO CENÁCULO

A maior conquista deste Ciclo em termos de Comunicação foi a criação do novo site oficial 
do Cenáculo - https://escutismo.pt/cenaculo - que foi publicado no dia 7 de março de 2019.

Esta não é a primeira página do Cenáculo. Já tinha existido uma, mas que devido à migra-
ção dos conteúdos do CNE do domínio antigo (cne-escutismo.pt) para o novo (escutismo.pt), 
acabou por ficar inativa e sem atualizações durante sensivelmente 5 anos.

A nova casa digital do Cenáculo passou a ser o local congregador de tudo referente a este 
projeto:

• Passado: foram documentados os 16 Ciclos findados, acompanhados da respetiva ficha 
técnica, algumas estatísticas e respetivo relatório final;

• Presente: o 17º Ciclo passou de imediato a ter a sua base aqui, para todos aqueles que 
quisessem saber o estado atual do projeto;

• Futuro: o site foi desde logo usado para colocar a proposta inicial de Regulamento In-
terno a discussão pública através de um formulário embebido, permitindo a todos os que 
quiseram contribuir para o futuro do Cenáculo.

A criação do novo site oficial do Cenáculo permitirá que todo o seu trabalho continue a 
estar acessível a todo o CNE, além de potenciar a própria dinâmica pelo conhecimento ge-
rado a quem o visitar.

Figura 19 - Site oficial do Cenáculo, aquando da sua publicação.
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TEMAS

Durante o Ciclo anterior foram analisados os Rumos para onde caminham a IV secção e o 
próprio Cenáculo. Questionar é o primeiro passo, mas é a Ação que deixa marca e legado. 
Neste sentido, foi definido como tema de Ciclo “Que Ger(Ação)?”, concretizado nos dois En-
contros Nacionais pelos temas:

• Renov(Ação): Formação de Adultos no CNE

• Inov(Ação): Regulamento Interno do Cenáculo

FORMAÇÃO DE ADULTOS NO CNE

Aborgagem

Enquanto Equipa de Fórum, considerámos que não há nada melhor do que dar a opor-
tunidade aos Caminheiros de poderem debater e discutir temáticas que, um dia mais tarde, 
provavelmente lhes dirão respeito. Para além disso, achámos também de toda a importância 
para o CNE que consigamos ter Caminheiros mais informados e críticos. Foi por tudo isto que 
decidimos debater no 1º Encontro Nacional a Formação de Adultos no CNE.

Foram focados os seguintes tópicos:

1. Aspirantes vs Noviços a Dirigentes;

2. Formação Contínua;

3. Idades;

4. Transição Caminheiro - Adulto.

Deste modo, em vista a trilhar os objetivos por nós definidos, os trabalhos foram iniciados 
com um plenário formativo, dado pela Secretária Nacional dos Adultos (Susana Fonseca). 
Pretendemos com este momento que os participantes entrassem por dentro daquilo que é, 
hoje em dia, a formação de adultos do CNE, desmistificando todas as dúvidas que poderiam 
ter.

Posteriormente, todos tiveram oportunidade de debater um dos temas acima menciona-
dos em pequenos grupos. Em jeito de brainstorming, pensaram nos pontos de melhoria de 
cada um destes tópicos e tentaram arranjar alternativas capazes de os solucionar.

Para além destes dois momentos, pareceu-nos pertinente trazer dois oradores por cada 
tópico que tivessem perspectivas distintas sobre o mesmo (1 - Miguel Ferrão Lourenço e Rui 
Francês, 2 - Matilde Santos e António Barbosa, 3 - Filipa Aroso e Carlos Alberto Pereira, 4 - 
Diana Cardoso e Luís Garcia). Todos tiveram oportunidade de privar com os oradores, num 
World Caffee, de modo a incentivar o espírito crítico para aquele que considerámos como 
sendo o momento mais rico da nossa tarde: a partilha das conclusões dos trabalhos de tribo.

Finalmente, foi efetuada a votação das propostas a constar da Carta de Cenáculo, que se 
apresenta de seguida.

8. Fórum
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Figura 20 - World Caffe no 1º Encontro Nacional, com oradores espalhados por várias salas.

Figura 21 - Plenário com todos os participantes, no 1º Encontro Nacional.
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Resultados - Carta de Cenáculo do 1º Encontro Nacional

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, encontrámo-
nos - nós, Caminheiros e Companheiros, representantes de Núcleo/Região de todo o país 
- na região do Porto, vivendo o mote “Renov(Ação)”, cujo tema foi a Formação de Adultos no 
CNE.

Tendo em conta o trabalho desenvolvido e as ideias e sugestões dos representantes, fo-
ram sugeridas as seguintes recomendações, relativas aos seguintes subtemas:

Aspirantes vs. Noviços a Dirigentes

• Formalização de critérios para a validação de competências adquiridas previamente (ex-
terna ou internamente ao movimento);

• Feira de Ideias para possibilitar um enriquecimento maior e uma melhor partilha de co-
nhecimentos de cada candidato a dirigente, onde cada um terá a oportunidade de partilhar 
conhecimentos sobre uma área que domine (motivando-se, assim, mutuamente);

• Fazer uma triagem mais consciente no recrutamento de dirigentes, que privilegie a qua-
lidade sobre a quantidade e potenciar explicação mais completa acerca do perfil do candi-
dato.

Formação Contínua

• Criação de uma plataforma com todas as informações relativas à gestão de adultos e 
formação contínua, de modo a que as mesmas se encontrem centralizadas;

• Implementação de módulos de E-learning e B-learning, complementares aos encontros 
presenciais, através da criação de uma plataforma que tornasse a formação, de facto, contí-
nua. Desta forma, permite-se que os dirigentes não tenham de abdicar da sua presença em 
momentos do Agrupamento. Em determinados módulos de E-learning, seria efetuada uma 
avaliação na plataforma;

• Obrigatoriedade da Formação Contínua e reavaliação da mesma com o sistema de cré-
ditos, de cinco em cinco anos;

• Avaliação da formação, pelos formandos, através de uma plataforma online, de forma 
anónima, de modo a permitir a atualização dos conteúdos/metodologias nela utilizados.

Idades

• Formação obrigatória de cinco em cinco anos, para renovação e atualização dos métodos 
de trabalho. Nesta formação, deve haver uma sensibilização para uma melhor comunicação 
entre Dirigentes (visto que o Escutismo é para os jovens e esse deve ser o objetivo principal 
da ação cada Dirigente). Pretende-se que os Dirigentes ganhem uma consciencialização de 
uma perspetiva mais juvenil, adaptada aos jovens e às gerações atuais.
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Transição Caminheiro - Adulto 

• Alocação de Dirigentes (de forma voluntária) dentro da Região/Núcleo, em comissão de 
serviço, para colmatar determinadas lacunas, de modo a permitir que os Caminheiros vivam 
na totalidade o projeto educativo da IV. Esta prática permite ainda que os Agrupamentos se 
mantenham e cresçam, enquanto os Caminheiros se desenvolvem dentro do timing do pro-
jeto educativo;

• Formação obrigatória acerca de todos os projetos educativos, para que exista um maior 
conhecimento dos Dirigentes acerca da pedagogia e dinâmica da IV (e.g. limites da IV, i.e. 
âmbito de ação), para que se evite a pré-conceção de que a IV é uma pré-formação de adul-
tos (ou seja, clarificar a diferença entre ser caminheiro e animador).

  

Assim, com estas sugestões procuramos mostrar “Que Gera(Ação)” procuramos ser, sen-
do em simultâneo um convite à Ação através da Metamorfose.

Figura 22 - Carta de Cenáculo do 1º Encontro Nacional.

25



REGULAMENTO INTERNO DO CENÁCULO

Aborgagem

Como referido anteriormente, a criação do Regulamento Interno do Cenáculo foi o culmi-
nar de um percurso que se iniciou ainda no 16º Ciclo. Em janeiro de 2018, passados 17 anos 
desde a sua criação, iniciou-se um processo de avaliação do Cenáculo.

Nesse sentido, no 2º Encontro Nacional desse Ciclo, abordou-se o tema “Cenáculo, que 
Rumo?”, uma oportunidade de conhecer o passado, avaliar o presente e projetar o futuro do 
Cenáculo. Daí se concluíram as seguintes necessidades:

• mudar alguns aspetos que se mantiveram inalterados ao longo de todos estes anos;

• esclarecer quais são, de facto, os princípios basilares deste projeto - iguais para todos - e 
quais poderão ser adaptados a cada realidade.

Depois de pensar é necessário agir e foi esse o papel tomado por este 17º Ciclo. A Equi-
pa de Projeto Nacional considerou que a forma de efetivar esta mudança seria através da 
produção de um Regulamento Interno, que iria substituir as existentes Linhas Gerais, por nós 
consideradas confusas em alguns pontos e omissas noutros. Este Regulamento pretendeu 
ser, desde o primeiro momento, a bússola agregadora das questões já citadas, bem como 
esclarecedor desta dinâmica e não limitador da mesma.

O processo de elaboração do Regulamento Interno começou com a criação de uma pro-
posta inicial, elaborada pela própria Equipa de Projeto Nacional em fevereiro de 2019, sob a 
qual todos os Cenáculos Locais puderam opinar, sendo ainda colocada a discussão pública 
no recém-criado site do Cenáculo.

O 2º Encontro Nacional do 17º Ciclo foi o palco para a discussão deste Regulamento por 
parte dos Representantes Locais. Dada a importância de todos estarem por dentro daquilo 
em que iriam votar, o fórum iniciou-se com um plenário expositivo de toda a proposta inicial. 
Os participantes puderam tirar dúvidas, questionar-se e questionar os outros, durante os 
trabalhos de tribo que decorreram de seguida. Enquanto isso, tiveram a oportunidade de 
propor alterações à proposta inicial, a serem votadas em plenário.

Mais de 200 contributos foram recolhidos, contando com as propostas obtidas na discus-
são pública e com aquelas feitas pelos participantes no próprio Encontro. Todas as propostas 
que se consideraram coerentes e bem estruturadas foram colocadas à votação na especiali-
dade, sendo cada ponto de cada artigo do Regulamento votado isoladamente.

Depois de muitas horas, termina a votação na especialidade de todos os artigos e inicia-se 
a votação na generalidade de todo o documento. A criação do Regulamento Interno foi apro-
vada com 149 votos a favor, 8 votos contra e 7 abstenções. Votaram todos os Representantes 
e membros da Equipa de Projeto Nacional presentes na sala.

Posteriormente ao 2º Encontro Nacional, a versão aprovada do Regulamento Interno foi 
compilada e enviada à Secretaria Nacional Pedagógica. Aguardamos o seu parecer, que terá 
em conta a opinião das Secretarias Pedagógicas Regionais/de Núcleo, depois do qual entra-
rá em vigor e será tornado público a toda a associação.

Apresenta-se, de seguida, a Carta de Cenáculo deste Encontro e o Regulamento aprova-
do, considerado como anexo.
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Figura 23 - Trabalhos de tribo no 2º Encontro Nacional.

Figura 24 - Plenário de votação do Regulamento Interno do Cenáculo, do 2º Encontro Nacional.
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REGULAMENTO INTERNO 
DO CENÁCULO 

Aprovado a 28 de abril de 2019, no Encontro de Cenáculo Nacional que decorreu em Beja, 
com a presença de 162 representantes de Região/Núcleo do CNE. 

O presente Regulamento não entrou em vigor à data de publicação deste relatório, por se encontrar ainda                 
na sua última fase - partilha com a Secretaria Nacional Pedagógica e Secretarias Pedagógicas Regionais/de               
Núcleo - pelo que algumas retificações futuras poderão surgir. 
PREÂMBULO 
 
O Cenáculo é uma ferramenta educativa do Corpo Nacional de Escutas, criada em 2001 pela então SNIV                 
(Secretaria Nacional da IV Secção). 
 
A 33ª Conferência Mundial do Escutismo, que decorreu em 1993 em Bangkok, na Tailândia, adotou como                
prioridade estratégica do Escutismo Mundial fomentar o envolvimento dos jovens nos processos de tomada              
de decisão a todos os níveis da organização. 
Com um apelo continuado a todas as associações escutistas, viria a ser lançado no CNE - a título                  
experimental - este projeto, em 2001, baseado nas seguintes premissas: 

- a participação dos jovens é a base do Método Escutista e do Sistema de Patrulhas; 
- esta participação constitui uma oportunidade real de educação para a participação e cidadania; 
- é necessário apoiar os dirigentes no processo de tomada de decisões. 

 
Cenáculo é o nome de uma experiência única na história da Humanidade: a Última Ceia. Povoar encontros                 
de Caminheiros com o imaginário desta casa é voltar à fonte de alegria e de esperança da primeira                  
comunidade cristã. 
 
Desde o seu surgimento, o Cenáculo foi alargando o seu âmbito, passando de uma atividade nacional para                 
ter também lugar em praticamente todas as regiões e núcleos do país. Passados 17 anos, foi tempo de                  
conhecer o passado, avaliar o presente e projetar o futuro do Cenáculo. Neste âmbito, foi iniciado em                 
janeiro de 2018 um processo de avaliação do mesmo, que culmina com a produção deste regulamento, que                 
pretende ser esclarecedor desta dinâmica e não limitador da mesma. 
 
O presente regulamento deverá ser atualizado de futuro de modo a garantir sempre o seu enquadramento                
com o Projeto Educativo da IV Secção e as necessidades dos jovens adultos desta mesma secção. 
 
Documentos Oficiais anteriores: 
- 11/05/2001: Circular dando conta do lançamento do Cenáculo 
- 31/08/2001: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo 
- 07/02/2003: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo  (revisto) 
- 28/09/2005: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo (revisto) 
- 23/02/2008: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo  (revisto) 
- 2009: Linhas Gerais do Cenáculo  Regional ou de Núcleo 
- 2015: Linhas Gerais do Projeto Cenáculo 
- 2016: Linhas Gerais do Projeto Cenáculo (revisto) 
 
Notas: 
Sempre que se lê “Caminheiro”, refere-se a “Caminheiro, Companheiro e Aeronauta”; sempre que se lê               
“Clã”, refere-se a “Clã, Comunidade e Esquadrão”. 
Sempre que se lê “ano escutista”, refere-se ao período 01/outubro/n a 30/setembro/n+1. 
“Tem” remete para obrigatoriedade, “deve” remete para recomendação, “pode” remete para ficar à             
consideração.  

 

Resultados - Carta de Cenáculo do 2º Encontro Nacional

Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, Caminheiros, Compa-
nheiros e Aeronautas - representantes dos respetivos Núcleos e Regiões do CNE - juntaram-
se na Região de Beja para, sob o mote Inov(Ação), debaterem e construírem o Regulamento 
Interno do Cenáculo. Todos os presentes, ao assinar a presente Carta, manifestam o seu 
compromisso para com o cumprimento e divulgação deste documento, no maior respeito 
para com o Projeto Cenáculo.

Perante a iminência da maioridade (tão merecida quanto exigente, em responsabilidade), 
este documento é o produto de um olhar crítico sobre o Cenáculo: sobre o que o precede e 
sobre o que lhe deve suceder; sobre a sua génese e sobre a sua essência; sobre o seu sen-
tido e sobre quem lhe dá sentido. O Regulamento Interno do Cenáculo propõe-se a ser, por 
isso, a bússola agregadora destas questões e das respostas que delas derivam. Resultante 
de um trabalho que se iniciou no 16º Ciclo de Cenáculo Nacional, este documento é o espe-
lho de um projeto que se redefine perante os desafios que lhe surgem.

Tendo em conta o trabalho desenvolvido neste encontro, a Carta de Cenáculo diz respei-
to, na íntegra, ao Regulamento Interno do Cenáculo - aqui considerado em anexo.

Figura 25 - Carta de Cenáculo do 2º Encontro Nacional.
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REGULAMENTO INTERNO 
DO CENÁCULO 

Aprovado a 28 de abril de 2019, no Encontro de Cenáculo Nacional que decorreu em Beja, 
com a presença de 162 representantes de Região/Núcleo do CNE. 

O presente Regulamento não entrou em vigor à data de publicação deste relatório, por se encontrar ainda                 
na sua última fase - partilha com a Secretaria Nacional Pedagógica e Secretarias Pedagógicas Regionais/de               
Núcleo - pelo que algumas retificações futuras poderão surgir. 
PREÂMBULO 
 
O Cenáculo é uma ferramenta educativa do Corpo Nacional de Escutas, criada em 2001 pela então SNIV                 
(Secretaria Nacional da IV Secção). 
 
A 33ª Conferência Mundial do Escutismo, que decorreu em 1993 em Bangkok, na Tailândia, adotou como                
prioridade estratégica do Escutismo Mundial fomentar o envolvimento dos jovens nos processos de tomada              
de decisão a todos os níveis da organização. 
Com um apelo continuado a todas as associações escutistas, viria a ser lançado no CNE - a título                  
experimental - este projeto, em 2001, baseado nas seguintes premissas: 

- a participação dos jovens é a base do Método Escutista e do Sistema de Patrulhas; 
- esta participação constitui uma oportunidade real de educação para a participação e cidadania; 
- é necessário apoiar os dirigentes no processo de tomada de decisões. 

 
Cenáculo é o nome de uma experiência única na história da Humanidade: a Última Ceia. Povoar encontros                 
de Caminheiros com o imaginário desta casa é voltar à fonte de alegria e de esperança da primeira                  
comunidade cristã. 
 
Desde o seu surgimento, o Cenáculo foi alargando o seu âmbito, passando de uma atividade nacional para                 
ter também lugar em praticamente todas as regiões e núcleos do país. Passados 17 anos, foi tempo de                  
conhecer o passado, avaliar o presente e projetar o futuro do Cenáculo. Neste âmbito, foi iniciado em                 
janeiro de 2018 um processo de avaliação do mesmo, que culmina com a produção deste regulamento, que                 
pretende ser esclarecedor desta dinâmica e não limitador da mesma. 
 
O presente regulamento deverá ser atualizado de futuro de modo a garantir sempre o seu enquadramento                
com o Projeto Educativo da IV Secção e as necessidades dos jovens adultos desta mesma secção. 
 
Documentos Oficiais anteriores: 
- 11/05/2001: Circular dando conta do lançamento do Cenáculo 
- 31/08/2001: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo 
- 07/02/2003: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo  (revisto) 
- 28/09/2005: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo (revisto) 
- 23/02/2008: Documento de apresentação do Projeto Cenáculo  (revisto) 
- 2009: Linhas Gerais do Cenáculo  Regional ou de Núcleo 
- 2015: Linhas Gerais do Projeto Cenáculo 
- 2016: Linhas Gerais do Projeto Cenáculo (revisto) 
 
Notas: 
Sempre que se lê “Caminheiro”, refere-se a “Caminheiro, Companheiro e Aeronauta”; sempre que se lê               
“Clã”, refere-se a “Clã, Comunidade e Esquadrão”. 
Sempre que se lê “ano escutista”, refere-se ao período 01/outubro/n a 30/setembro/n+1. 
“Tem” remete para obrigatoriedade, “deve” remete para recomendação, “pode” remete para ficar à             
consideração.  
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4. Caso algum dos representantes não possa 
comparecer num Encontro de Cenáculo 
Nacional , só deverá garantir a sua substituição 
outro membro da equipa organizadora do 
Cenáculo Local . 

 
Artigo 9º - Convidados 

 
1. Poderão ainda ser convidados a estar 

presentes outros elementos, tais como outros 
escuteiros, dirigentes que não o(s) 
observador(es) ou não escuteiros, caso a sua 
presença seja vista como importante pela 
equipa organizadora. 

 
Artigo 10º - Equipa Organizadora 

 
1. A equipa organizadora do Cenáculo Nacional 

denomina-se Equipa de Projeto (EP) Nacional . 
2. A EP Nacional  insere-se no âmbito da 

Secretaria Nacional Pedagógica (SNP) (ou 
secretaria equivalente, no caso da designação 
ser diferente). 

3. É responsabilidade da EP Nacional: 
a) em geral, dinamizar cada Ciclo  de 

Cenáculo Nacional  a cada ano escutista, 
em contacto estreito com os 
representantes de Região/Núcleo; 

b) em particular, preparar e realizar os 
Encontros de Cenáculo Nacional ; 

c) acompanhar a realização dos Encontros 
de Cenáculo Local  das várias 
Regiões/Núcleos; 

d) redigir e distribuir um relatório final do 
trabalho desenvolvido durante o Ciclo ; 

e) zelar pela fidelidade das dinâmicas 
nacional e local aos princípios definidos 
neste regulamento. 

4. A EP Nacional  é constituída apenas por 
Caminheiros investidos à data do início do 
respetivo ano escutista, com vivência de Clã. 

5. A EP Nacional é liderada por um coordenador 
eleito, que determina o número de elementos 
da EP Nacional  e a sua estrutura. 

6. O staff de qualquer Encontro de Cenáculo 
Nacional  não faz parte integrante da EP 
Nacional . 

 
Artigo 11º - Renovação da Equipa 

Organizadora 
 
1. A EP Nacional  é renovada a cada ano 

escutista. 

2. O coordenador da EP Nacional do ano 
escutista seguinte é eleito no Encontro Aberto 
de Cenáculo Nacional  do ano escutista 
corrente. 

3. Depois de eleito, o coordenador escolhe os 
restantes integrantes da equipa, que poderão 
ser: 
a) representantes do Ciclo  que finda que se 

proponham a tal, através de candidatura 
(ou convite, apenas no caso de não 
existirem candidaturas suficientes); 

b) elementos que pertençam à EP Nacional 
do ano escutista corrente e que transitem 
para a EP Nacional do ano escutista 
seguinte a convite do coordenador. 

4. A cada ano, a EP Nacional deve conter pelo 
menos 60% de novos integrantes e manter, 
pelo menos, 25% dos antigos membros. 

5. Os elementos da EP Nacional têm um período 
máximo de 2 anos de permanência na equipa. 

 
Artigo 12º - Eleição do Coordenador 

 
1. São elegíveis para o cargo de coordenador os 

elementos que cumprirem os requisitos: 
a) pertencer à EP Nacional no ano escutista 

corrente; 
b) não ser coordenador no ano escutista 

corrente; 
c) ser Caminheiro investido com vivência de 

Clã à data do início do ano escutista 
seguinte; 

d) concordar e comprometer-se em 
desempenhar essa função; 

e) propor-se a tal através de candidatura 
enviada ao coordenador do Ciclo  corrente 
com uma antecedência mínima de 15 dias 
antes do Encontro Aberto (candidatura 
essa a ser apresentada nesse mesmo 
Encontro). A candidatura tem de 
contemplar: a apresentação do candidato, 
a razão da sua candidatura, qual o mote 
para o Ciclo  a que se candidata, quais os 
objetivos da sua coordenação e que datas 
se propõem para os Encontros. 

2. Caso não existam candidaturas, consideram-se 
candidatos todos os membros da EP Nacional 
que cumpram os quatro primeiros requisitos 
supracitados. 

3. A eleição tem lugar no Encontro Aberto de 
Cenáculo Nacional , sendo feita por voto 
secreto num único candidato. Têm poder de 
voto: 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PARTE I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

-------------------------------------------------------------------- 
Artigo 1º - Definição 

 
1. O Cenáculo  é um fórum de Caminheiros para 

Caminheiros, com função consultiva, onde se 
pretende criar um espaço de debate de temas 
de interesse para os jovens adultos da IV 
secção. 

 
Artigo 2º - Função e Objetivos 

 
1. O Cenáculo  tem uma função consultiva, 

servindo como espaço de recolha de opiniões, 
debate e incubação de ideias. 

2. Os objetivos do Cenáculo  são: 
a) provocar um maior envolvimento dos 

jovens nos processos e temas que lhes 
dizem respeito; 

b) garantir a efetiva audição de Caminheiros 
de diversas proveniências e realidades; 

c) servir como local de incubação de ideias 
que visem solucionar os problemas 
detectados; 

d) aumentar os hábitos de participação dos 
Caminheiros nos órgãos de tomada de 
decisão do CNE e da sociedade, num 
exercício de cidadania ativa, potenciando 
assim o envolvimento jovem; 

e) fomentar nos Caminheiros a capacidade 
de debater e expor as suas ideias, 
desenvolvendo para isso um espírito 
crítico e de discussão. 

 
Artigo 3º - Organização 

 
1. O Cenáculo  está organizado em dois níveis: 

a) nível local, Cenáculo Local  que ocorre ao 
nível de Região ou Núcleo. É denominado 
Cenáculo Regional  ou Cenáculo de 
Núcleo , respetivamente; 

b) nível nacional, denominado Cenáculo 
Nacional . 

2. Ambos os níveis desenvolvem a sua dinâmica 
a cada ano escutista, denominado Ciclo. 

3. Apesar da dinâmica se desenvolver ao longo 
do ano escutista, o seu cerne é a atividade em 
si - o fórum propriamente dito - que se 
denomina Encontro de Cenáculo . 

 
  

Artigo 4º - Logotipo 
 
1. O logotipo do Cenáculo  é constante do Anexo 

1. 
2. A partir deste, cada Cenáculo Local  pode 

adaptar o seu logotipo de acordo com a 
simbologia do Núcleo/Região. 

 
Artigo 5º - Hino 

 
1. O hino do Cenáculo é constante do Anexo 2. 
 

Artigo 6º - Círio 
 
1. O Círio de Cenáculo é uma vela que contém o 

logotipo do Cenáculo  respetivo e que deverá 
estar simbolicamente acesa durante um 
Encontro  de Cenáculo . 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTE II - CENÁCULO NACIONAL 
-------------------------------------------------------------------- 

Artigo 7º - Periodicidade 
 
1. Existem 2 Encontros de Cenáculo Nacional  por 

ano escutista. O Encontro Fechado ocorre 
antes do Encontro  de Cenáculo Local  e o 
Encontro Aberto depois deste. 

2. Além destes, poderão existir momentos e/ou 
Encontros  adicionais, caso a equipa 
organizadora os considere pertinentes. 

 
Artigo 8º - Participantes 

 
1. De modo a que o Cenáculo Nacional  seja 

representativo da associação, em cada 
Encontro participam 4 representantes por 
Região e 2 representantes por Núcleo, 
salvaguardando as exceções presentes no 
Artigo 20º-3. 

2. No Encontro Fechado participam os 
representantes eleitos no Encontro de 
Cenáculo Local  do ano escutista anterior. 

3. No Encontro Aberto participam os 
representantes eleitos no Encontro de 
Cenáculo Local  do ano escutista anterior e 
ainda os novos representantes eleitos no 
Encontro  de Cenáculo Local  do presente ano 
escutista. O Encontro Aberto funciona como 
“passagem de testemunho” entre antigos e 
recém-eleitos representantes. 
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4. Caso algum dos representantes não possa 
comparecer num Encontro de Cenáculo 
Nacional , só deverá garantir a sua substituição 
outro membro da equipa organizadora do 
Cenáculo Local . 

 
Artigo 9º - Convidados 

 
1. Poderão ainda ser convidados a estar 

presentes outros elementos, tais como outros 
escuteiros, dirigentes que não o(s) 
observador(es) ou não escuteiros, caso a sua 
presença seja vista como importante pela 
equipa organizadora. 

 
Artigo 10º - Equipa Organizadora 

 
1. A equipa organizadora do Cenáculo Nacional 

denomina-se Equipa de Projeto (EP) Nacional . 
2. A EP Nacional  insere-se no âmbito da 

Secretaria Nacional Pedagógica (SNP) (ou 
secretaria equivalente, no caso da designação 
ser diferente). 

3. É responsabilidade da EP Nacional: 
a) em geral, dinamizar cada Ciclo  de 

Cenáculo Nacional  a cada ano escutista, 
em contacto estreito com os 
representantes de Região/Núcleo; 

b) em particular, preparar e realizar os 
Encontros de Cenáculo Nacional ; 

c) acompanhar a realização dos Encontros 
de Cenáculo Local  das várias 
Regiões/Núcleos; 

d) redigir e distribuir um relatório final do 
trabalho desenvolvido durante o Ciclo ; 

e) zelar pela fidelidade das dinâmicas 
nacional e local aos princípios definidos 
neste regulamento. 

4. A EP Nacional  é constituída apenas por 
Caminheiros investidos à data do início do 
respetivo ano escutista, com vivência de Clã. 

5. A EP Nacional é liderada por um coordenador 
eleito, que determina o número de elementos 
da EP Nacional  e a sua estrutura. 

6. O staff de qualquer Encontro de Cenáculo 
Nacional  não faz parte integrante da EP 
Nacional . 

 
Artigo 11º - Renovação da Equipa 

Organizadora 
 
1. A EP Nacional  é renovada a cada ano 

escutista. 

2. O coordenador da EP Nacional  do ano 
escutista seguinte é eleito no Encontro Aberto 
de Cenáculo Nacional  do ano escutista 
corrente. 

3. Depois de eleito, o coordenador escolhe os 
restantes integrantes da equipa, que poderão 
ser: 
a) representantes do Ciclo  que finda que se 

proponham a tal, através de candidatura 
(ou convite, apenas no caso de não 
existirem candidaturas suficientes); 

b) elementos que pertençam à EP Nacional 
do ano escutista corrente e que transitem 
para a EP Nacional  do ano escutista 
seguinte a convite do coordenador. 

4. A cada ano, a EP Nacional deve conter pelo 
menos 60% de novos integrantes e manter, 
pelo menos, 25% dos antigos membros. 

5. Os elementos da EP Nacional têm um período 
máximo de 2 anos de permanência na equipa. 

 
Artigo 12º - Eleição do Coordenador 

 
1. São elegíveis para o cargo de coordenador os 

elementos que cumprirem os requisitos: 
a) pertencer à EP Nacional no ano escutista 

corrente; 
b) não ser coordenador no ano escutista 

corrente; 
c) ser Caminheiro investido com vivência de 

Clã à data do início do ano escutista 
seguinte; 

d) concordar e comprometer-se em 
desempenhar essa função; 

e) propor-se a tal através de candidatura 
enviada ao coordenador do Ciclo  corrente 
com uma antecedência mínima de 15 dias 
antes do Encontro Aberto (candidatura 
essa a ser apresentada nesse mesmo 
Encontro ). A candidatura tem de 
contemplar: a apresentação do candidato, 
a razão da sua candidatura, qual o mote 
para o Ciclo  a que se candidata, quais os 
objetivos da sua coordenação e que datas 
se propõem para os Encontros. 

2. Caso não existam candidaturas, consideram-se 
candidatos todos os membros da EP Nacional 
que cumpram os quatro primeiros requisitos 
supracitados. 

3. A eleição tem lugar no Encontro Aberto  de 
Cenáculo Nacional , sendo feita por voto 
secreto num único candidato. Têm poder de 
voto: 

 

-------------------------------------------------------------------- 
PARTE I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

-------------------------------------------------------------------- 
Artigo 1º - Definição 

 
1. O Cenáculo  é um fórum de Caminheiros para 

Caminheiros, com função consultiva, onde se 
pretende criar um espaço de debate de temas 
de interesse para os jovens adultos da IV 
secção. 

 
Artigo 2º - Função e Objetivos 

 
1. O Cenáculo  tem uma função consultiva, 

servindo como espaço de recolha de opiniões, 
debate e incubação de ideias. 

2. Os objetivos do Cenáculo  são: 
a) provocar um maior envolvimento dos 

jovens nos processos e temas que lhes 
dizem respeito; 

b) garantir a efetiva audição de Caminheiros 
de diversas proveniências e realidades; 

c) servir como local de incubação de ideias 
que visem solucionar os problemas 
detectados; 

d) aumentar os hábitos de participação dos 
Caminheiros nos órgãos de tomada de 
decisão do CNE e da sociedade, num 
exercício de cidadania ativa, potenciando 
assim o envolvimento jovem; 

e) fomentar nos Caminheiros a capacidade 
de debater e expor as suas ideias, 
desenvolvendo para isso um espírito 
crítico e de discussão. 

 
Artigo 3º - Organização 

 
1. O Cenáculo  está organizado em dois níveis: 

a) nível local, Cenáculo Local  que ocorre ao 
nível de Região ou Núcleo. É denominado 
Cenáculo Regional  ou Cenáculo de 
Núcleo , respetivamente; 

b) nível nacional, denominado Cenáculo 
Nacional . 

2. Ambos os níveis desenvolvem a sua dinâmica 
a cada ano escutista, denominado Ciclo. 

3. Apesar da dinâmica se desenvolver ao longo 
do ano escutista, o seu cerne é a atividade em 
si - o fórum propriamente dito - que se 
denomina Encontro de Cenáculo . 

 
  

Artigo 4º - Logotipo 
 
1. O logotipo do Cenáculo  é constante do Anexo 

1. 
2. A partir deste, cada Cenáculo Local pode 

adaptar o seu logotipo de acordo com a 
simbologia do Núcleo/Região. 

 
Artigo 5º - Hino 

 
1. O hino do Cenáculo  é constante do Anexo 2. 
 

Artigo 6º - Círio 
 
1. O Círio de Cenáculo é uma vela que contém o 

logotipo do Cenáculo  respetivo e que deverá 
estar simbolicamente acesa durante um 
Encontro de Cenáculo . 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTE II - CENÁCULO NACIONAL 
-------------------------------------------------------------------- 

Artigo 7º - Periodicidade 
 
1. Existem 2 Encontros de Cenáculo Nacional  por 

ano escutista. O Encontro Fechado ocorre 
antes do Encontro de Cenáculo Local  e o 
Encontro Aberto depois deste. 

2. Além destes, poderão existir momentos e/ou 
Encontros adicionais, caso a equipa 
organizadora os considere pertinentes. 

 
Artigo 8º - Participantes 

 
1. De modo a que o Cenáculo Nacional  seja 

representativo da associação, em cada 
Encontro participam 4 representantes por 
Região e 2 representantes por Núcleo, 
salvaguardando as exceções presentes no 
Artigo 20º-3. 

2. No Encontro Fechado participam os 
representantes eleitos no Encontro de 
Cenáculo Local  do ano escutista anterior. 

3. No Encontro Aberto participam os 
representantes eleitos no Encontro de 
Cenáculo Local  do ano escutista anterior e 
ainda os novos representantes eleitos no 
Encontro de Cenáculo Local  do presente ano 
escutista. O Encontro Aberto funciona como 
“passagem de testemunho” entre antigos e 
recém-eleitos representantes. 

 
31



a) todos os participantes no Encontro de 
Cenáculo Nacional , presentes no 
momento da votação, que sejam 
representantes ou seus substitutos; 

b) membros da EP Nacional  do presente ano 
escutista, presentes no momento da 
votação. 

4. Será eleito o elemento elegível que reúna mais 
de 50% dos votos. Em caso de: 
a) nenhum candidato reunir mais de 50% dos 

votos, é feita uma segunda volta apenas 
com os dois candidatos mais votados, 
sendo eleito o que reunir maior número de 
votos. 

b) empate entre os candidatos na segunda 
volta, é eleito quem obteve maior número 
de votos no primeiro escrutínio. 

 
Artigo 13º - Observador(es) 

 
1. O trabalho anual da EP Nacional é 

acompanhado por um ou dois dirigentes, com 
estatuto de Observadores. 

2. O(s) Observador(es) são nomeados 
anualmente pela Secretaria Nacional 
Pedagógica (SNP) (ou secretaria equivalente, 
no caso da designação ser diferente), que 
deverá ter em conta as sugestões da EP 
Nacional . 

3. É responsabilidade do(s) Observador(es): 
a) acompanhar o trabalho da EP Nacional  na 

idealização, preparação, realização e 
avaliação dos Encontros de Cenáculo 
Nacional , permitindo à EP Nacional atuar 
de forma autónoma; 

b) estar presente nos Encontros de Cenáculo 
Nacional ; 

c) assegurar a ligação entre a EP Nacional  e 
as estruturas do CNE; 

d) zelar pela fidelidade da dinâmica nacional 
aos princípios definidos neste 
regulamento; 

e) potenciar o aproveitamento dos resultados 
do Cenáculo Nacional  junto da Junta 
Central; 

f) dar o apoio necessário ao(s) 
Observador(es) de cada Cenáculo Local . 
 

Artigo 14º - Temas 
 
1. Os temas abordados no Cenáculo Nacional 

devem ser de interesse para os jovens adultos 
da IV secção. Tal não significa que devam ser 

apenas referentes à IV secção. Além desses, 
podem ser abordados temas referentes à 
associação, ao movimento ou à sociedade em 
geral. 

2. Os temas abordados são definidos pela EP 
Nacional . Contudo, deverão ser tidas em conta 
sugestões dos representantes ou de equipas 
do CNE, tal como a Secretaria Nacional 
Pedagógica (SNP) (ou secretaria equivalente, 
no caso da designação ser diferente). 

 
Artigo 15º - Resultados 

 
1. Em cada Encontro de Cenáculo Nacional  deve 

ser redigido um documento denominado Carta 
de Cenáculo , que contenha uma compilação 
das conclusões e sugestões relevantes do 
tema abordado no fórum. 

2. Após o Encontro Aberto de Cenáculo Nacional 
deve ser elaborado pela EP Nacional  um 
relatório anual, denominado Cyarta  (lê-se 
quarta). Deve conter obrigatoriamente um 
resumo do trabalho desenvolvido, temas 
abordados em cada Encontro, conclusões e 
sugestões relevantes e ainda uma 
apresentação das contas do Ciclo. 

3. A Cyarta  deverá ser difundida pelos 
representantes e tornada pública a toda a 
associação. Preferencialmente, as suas 
conclusões e sugestões devem ser divulgadas 
em Conselho Nacional e utilizando os meios de 
comunicação do CNE. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTE III - CENÁCULO LOCAL 
-------------------------------------------------------------------- 

Artigo 16º - Periodicidade 
 
1. Cada Região/Núcleo deverá ter apenas um 

Encontro  de Cenáculo Local  por ano escutista, 
a realizar entre o Encontro Fechado e o 
Encontro Aberto de Cenáculo Nacional . 

2. Podem ser organizados outros momentos 
pontuais, que não deverão constituir um fórum 
mas sim endereçar objetivos concretos: 
divulgação, angariação de fundos, recolha de 
sugestões para temas a abordar, entre outros. 

 
Artigo 17º - Participantes 

 
1. No Encontro  de Cenáculo Local  podem 

participar todos os Caminheiros, Aspirantes e 
Noviços a Caminheiro da Região/Núcleo, que 
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estejam inscritos no SIIE como tal à data do 
encontro. 

 
Artigo 18º - Convidados 

 
1. Poderão ainda ser convidados a estar 

presente, apenas em momentos pontuais da 
atividade, outros elementos tais como membros 
do Clã Universitário local, dirigentes que não 
o(s) Observador(es) ou ainda não escuteiros, 
caso a sua presença seja vista como 
importante pela equipa organizadora. 

 
Artigo 19º - Equipa Organizadora 

 
1. A equipa organizadora do Cenáculo Local 

denomina-se Equipa de Projeto (EP) 
Regional/de Núcleo . 

2. A EP Regional/de Núcleo  insere-se no âmbito 
da Secretaria Pedagógica Regional/de Núcleo, 
respetivamente (ou secretaria equivalente, no 
caso de a designação ser diferente). 

3. É responsabilidade da EP Regional/de Núcleo : 
a) preparar e realizar o Encontro  de 

Cenáculo Local ; 
b) redigir e distribuir um relatório final do 

trabalho desenvolvido durante o Ciclo ; 
4. A EP Regional/de Núcleo é constituída apenas 

por Caminheiros investidos e com vivência de 
Clã à data da realização do Encontro de 
Cenáculo Local , que não tenham sido 
representantes da Região/Núcleo em anos 
anteriores. 

5. Dela fazem parte obrigatoriamente os 
representantes eleitos no último Encontro de 
Cenáculo Local , de entre os quais deve ser 
escolhido um coordenador. 

6. Os representantes eleitos determinam o 
número de elementos e estrutura da EP 
Regional/de Núcleo , podendo ser admitidos 
mais integrantes por convite ou candidatura. 

7. O staff de qualquer Encontro de Cenáculo 
Local  não faz parte integrante da EP 
Regional/de Núcleo . 

 
Artigo 20º - Eleição dos Representantes 

 
1. Num Encontro  de Cenáculo Local  tem de existir 

um momento onde são eleitos os próximos 
representantes da Região/Núcleo. Nele 
deverão estar presentes os participantes, a EP 
Regional/de Núcleo  e o(s) Observador(es). 

2. Terão de ser eleitos 4 representantes por 
Região e 2 por Núcleo. 

3. Pode ter um número inferior de representantes: 
a) Região/Núcleo com Cenáculo  em 

processo de criação ou reativação; 
b) regiões dos Açores e Madeira. 

4. Só serão elegíveis os elementos que: 
a) sejam participantes nesse Encontro  de 

Cenáculo Local  ou membros da EP 
Regional/de Núcleo  do presente Ciclo; 

b) se candidatem em plenário, referindo as 
suas principais motivações; 

c) sejam Caminheiros investidos ou Noviços 
a Caminheiro e com vivência de Clã à 
data da sua candidatura. Em qualquer dos 
casos, o candidato terá de ser Caminheiro 
investido e com vivência de Clã à data da 
realização do Encontro de Cenáculo Local 
do ano escutista seguinte; 

d) não tenham sido representantes da 
Região/Núcleo em anos anteriores. 

5. Apenas têm poder de voto: 
a) participantes no Encontro  de Cenáculo 

Local , presentes no momento da votação; 
b) membros da EP Regional/de Núcleo  do 

presente ano escutista, presentes no 
momento da votação. 

6. A eleição é feita por voto secreto no número de 
representantes a serem eleitos. Serão eleitos 
os candidatos elegíveis que reúnam o maior 
número de votos. Em caso de empate, é feita 
uma segunda volta apenas com os candidatos 
empatados, sendo eleito o que reunir mais 
votos. 

7. É responsabilidade dos representantes: 
a) participar nos Encontros  de Cenáculo 

Nacional ; 
b) partilhar os temas debatidos em Encontros 

de Cenáculo Nacional  com os restantes 
membros da IV secção da sua 
Região/Núcleo; 

c) garantir a continuidade do Cenáculo  a 
nível local; 

d) manter o compromisso para com a sua 
Região/Núcleo ao longo de todo o ano 
escutista. 

8. Após a eleição dos representantes, é 
necessária a nomeação dos mesmos através 
do SIIE e em Ordem de Serviço Regional/de 
Núcleo. 

 
  

 

a) todos os participantes no Encontro de 
Cenáculo Nacional , presentes no 
momento da votação, que sejam 
representantes ou seus substitutos; 

b) membros da EP Nacional  do presente ano 
escutista, presentes no momento da 
votação. 

4. Será eleito o elemento elegível que reúna mais 
de 50% dos votos. Em caso de: 
a) nenhum candidato reunir mais de 50% dos 

votos, é feita uma segunda volta apenas 
com os dois candidatos mais votados, 
sendo eleito o que reunir maior número de 
votos. 

b) empate entre os candidatos na segunda 
volta, é eleito quem obteve maior número 
de votos no primeiro escrutínio. 

 
Artigo 13º - Observador(es) 

 
1. O trabalho anual da EP Nacional é 

acompanhado por um ou dois dirigentes, com 
estatuto de Observadores. 

2. O(s) Observador(es) são nomeados 
anualmente pela Secretaria Nacional 
Pedagógica (SNP) (ou secretaria equivalente, 
no caso da designação ser diferente), que 
deverá ter em conta as sugestões da EP 
Nacional . 

3. É responsabilidade do(s) Observador(es): 
a) acompanhar o trabalho da EP Nacional  na 

idealização, preparação, realização e 
avaliação dos Encontros de Cenáculo 
Nacional , permitindo à EP Nacional atuar 
de forma autónoma; 

b) estar presente nos Encontros de Cenáculo 
Nacional ; 

c) assegurar a ligação entre a EP Nacional  e 
as estruturas do CNE; 

d) zelar pela fidelidade da dinâmica nacional 
aos princípios definidos neste 
regulamento; 

e) potenciar o aproveitamento dos resultados 
do Cenáculo Nacional  junto da Junta 
Central; 

f) dar o apoio necessário ao(s) 
Observador(es) de cada Cenáculo Local . 
 

Artigo 14º - Temas 
 
1. Os temas abordados no Cenáculo Nacional 

devem ser de interesse para os jovens adultos 
da IV secção. Tal não significa que devam ser 

apenas referentes à IV secção. Além desses, 
podem ser abordados temas referentes à 
associação, ao movimento ou à sociedade em 
geral. 

2. Os temas abordados são definidos pela EP 
Nacional . Contudo, deverão ser tidas em conta 
sugestões dos representantes ou de equipas 
do CNE, tal como a Secretaria Nacional 
Pedagógica (SNP) (ou secretaria equivalente, 
no caso da designação ser diferente). 

 
Artigo 15º - Resultados 

 
1. Em cada Encontro de Cenáculo Nacional  deve 

ser redigido um documento denominado Carta 
de Cenáculo , que contenha uma compilação 
das conclusões e sugestões relevantes do 
tema abordado no fórum. 

2. Após o Encontro Aberto de Cenáculo Nacional 
deve ser elaborado pela EP Nacional  um 
relatório anual, denominado Cyarta  (lê-se 
quarta). Deve conter obrigatoriamente um 
resumo do trabalho desenvolvido, temas 
abordados em cada Encontro, conclusões e 
sugestões relevantes e ainda uma 
apresentação das contas do Ciclo. 

3. A Cyarta deverá ser difundida pelos 
representantes e tornada pública a toda a 
associação. Preferencialmente, as suas 
conclusões e sugestões devem ser divulgadas 
em Conselho Nacional e utilizando os meios de 
comunicação do CNE. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTE III - CENÁCULO LOCAL 
-------------------------------------------------------------------- 

Artigo 16º - Periodicidade 
 
1. Cada Região/Núcleo deverá ter apenas um 

Encontro de Cenáculo Local  por ano escutista, 
a realizar entre o Encontro Fechado e o 
Encontro Aberto de Cenáculo Nacional . 

2. Podem ser organizados outros momentos 
pontuais, que não deverão constituir um fórum 
mas sim endereçar objetivos concretos: 
divulgação, angariação de fundos, recolha de 
sugestões para temas a abordar, entre outros. 

 
Artigo 17º - Participantes 

 
1. No Encontro de Cenáculo Local  podem 

participar todos os Caminheiros, Aspirantes e 
Noviços a Caminheiro da Região/Núcleo, que 
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Artigo 21º - Observadores 
 
1. O trabalho anual da EP Regional/de Núcleo  é 

acompanhado por um ou dois dirigentes, com 
estatuto de Observadores. 

2. O(s) Observador(es) são nomeados 
anualmente pela Junta Regional/de Núcleo, 
que deverá ter em conta as sugestões da EP 
Regional/de Núcleo . 

3. É responsabilidade do(s) Observador(es): 
a) acompanhar o trabalho da EP Regional/de 

Núcleo  na idealização, preparação, 
realização e avaliação do Encontro de 
Cenáculo Local , permitindo à EP 
Regional/de Núcleo  atuar de forma 
autónoma; 

b) estar presente no Encontro de Cenáculo 
Local; 

c) assegurar a ligação entre a EP 
Regional/de Núcleo  e a Junta Regional/de 
Núcleo; 

d) zelar pela fidelidade da dinâmica local aos 
princípios definidos neste regulamento; 

e) potenciar o aproveitamento dos resultados 
do Cenáculo Local  junto da Junta 
Regional/de Núcleo; 

f) participar ativamente nos encontros de 
Observadores de Cenáculo , promovidos 
pela Junta Central ou Juntas Regionais. 

 
Artigo 22º - Temas 

 
1. Os temas abordados no Cenáculo Local  devem 

ser de interesse para os jovens adultos da IV 
secção da Região/Núcleo. Tal não significa que 
devam ser apenas referentes à IV secção. 
Além desses, podem ser abordados temas 
referentes à associação, ao movimento ou à 
sociedade em geral. 

2. Os temas abordados são definidos pela EP 
Regional/de Núcleo . Contudo, deverão ser 
tidas em conta sugestões dos participantes, da 
Junta Regional/de Núcleo ou da EP Nacional . 

 
Artigo 23º - Resultados 

 
1. Em cada Encontro de Cenáculo Local  deve ser 

redigido um documento denominado Carta de 
Cenáculo, que contenha uma compilação das 
conclusões e sugestões relevantes do tema 
abordado no fórum. 

2. Após o Encontro de Cenáculo Local , deve ser 
elaborado pela EP Regional/de Núcleo  um 

relatório anual, denominado Cyarta (lê-se 
quarta). Deve conter obrigatoriamente um 
resumo do trabalho desenvolvido, tema 
abordado, conclusões e sugestões relevantes e 
ainda uma apresentação das contas. 

3. A Cyarta deverá ser difundida pelos 
participantes, Junta Regional/de Núcleo e EP 
Nacional . Preferencialmente, as suas 
conclusões e sugestões devem ser divulgadas 
em Conselho Regional/de Núcleo. 

 
Artigo 24º - Criação, Reativação ou Extinção 

 
1. No caso do Cenáculo  ainda não estar 

implementado numa Região/Núcleo ou se 
pretender a sua reativação, a Junta 
Regional/de Núcleo deverá criar um espaço 
onde os Caminheiros possam eleger entre si 
novos representantes. Se tal não for possível, 
deverá ser a própria Junta Regional/de Núcleo 
a nomear esses elementos, comunicando 
posteriormente à EP Nacional. 

2. No caso do Cenáculo  se extinguir numa 
Região/Núcleo, é responsabilidade da Junta 
Regional/de Núcleo informar a EP Nacional . 

3. O acompanhamento dos Cenáculos 
recém-criados e reativados deve ser feito de 
perto por um membro da EP Nacional. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTE IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
-------------------------------------------------------------------- 

Artigo 25º - Uniforme 
 
1. Durante um Encontro  de Cenáculo  é permitido 

o uso de qualquer peça do uniforme oficial do 
CNE, como descrito no Regulamento dos 
Uniformes, Distintivos e Bandeiras. Contudo, é 
obrigatório o uso da camisa nos momentos de 
fórum. 

 
Artigo 26º - Casos Omissos 

 
1. Sempre que ocorram situações omissas ao 

presente regulamento tem de ser consultada a 
EP Nacional , zelando sempre pela integridade 
do Cenáculo . 

 
Artigo 27º - Entrada em Vigor 

 
1. O presente regulamento entrou em vigor a 

partir de COLOCAR DATA. 
 

 

Artigo 28º - Revisões ao Regulamento 
 
1. O presente regulamento pode ser revisto por 

iniciativa da EP Nacional  ou mediante proposta 
subscrita por 20% do número de 
representantes desse Ciclo, num Encontro de 
Cenáculo Nacional . 

2. Qualquer proposta de revisão tem de ser 
enviada previamente ao coordenador da EP 
Nacional , com uma antecedência mínima de 60 
dias antes do respetivo Encontro de Cenáculo 
Nacional . 

3. A aprovação de uma proposta é feita por braço 
no ar, sendo aprovada se reunir a maioria dos 
votos a favor. 

4. Têm poder de voto: 
a) todos os participantes no Encontro  de 

Cenáculo Nacional , presentes no 
momento da votação, que sejam 
representantes ou seus substitutos; 

b) membros da EP Nacional  do presente ano 
escutista, presentes no momento da 
votação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXO 1 - LOGOTIPO 
 

 
 
ANEXO 2 - HINO 
 
Em                                    Bm 
Um Homem Novo vai nascer 
C                       G                Em 
Neste dia onde tudo vai mudar 
                                     Bm 
Tens um mundo p’ra transformar 
C                      G        Em 
E B.P. para te orientar 

 
                   Bm 
Nas costas tens a mochila 
C                      G                       Em 
Cheia de segredos p’ra desvendar 
                             Bm 
Na partilha vais viver 
C                                              D 
Novas histórias terás para contar 
 
G                          D 
Vive, partilha e avança 
Em                          C 
Sem medo do amanhã 
G                           D 
Segue Cristo e B.P. 
          Em                       C 
E um Homem Novo serás (bis) 
 
Em                    D 
Nas tuas mãos tens o mundo 
C                        G        Em 
Tens muito para ensinar 
                                     D 
Há um novo rumo a seguir 
C                              D 
Novos sonhos para alcançar 
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conclusões e sugestões devem ser divulgadas 
em Conselho Regional/de Núcleo. 

 
Artigo 24º - Criação, Reativação ou Extinção 

 
1. No caso do Cenáculo  ainda não estar 

implementado numa Região/Núcleo ou se 
pretender a sua reativação, a Junta 
Regional/de Núcleo deverá criar um espaço 
onde os Caminheiros possam eleger entre si 
novos representantes. Se tal não for possível, 
deverá ser a própria Junta Regional/de Núcleo 
a nomear esses elementos, comunicando 
posteriormente à EP Nacional. 

2. No caso do Cenáculo  se extinguir numa 
Região/Núcleo, é responsabilidade da Junta 
Regional/de Núcleo informar a EP Nacional . 

3. O acompanhamento dos Cenáculos 
recém-criados e reativados deve ser feito de 
perto por um membro da EP Nacional. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTE IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
-------------------------------------------------------------------- 

Artigo 25º - Uniforme 
 
1. Durante um Encontro de Cenáculo  é permitido 

o uso de qualquer peça do uniforme oficial do 
CNE, como descrito no Regulamento dos 
Uniformes, Distintivos e Bandeiras. Contudo, é 
obrigatório o uso da camisa nos momentos de 
fórum. 

 
Artigo 26º - Casos Omissos 

 
1. Sempre que ocorram situações omissas ao 

presente regulamento tem de ser consultada a 
EP Nacional , zelando sempre pela integridade 
do Cenáculo . 

 
Artigo 27º - Entrada em Vigor 

 
1. O presente regulamento entrou em vigor a 

partir de COLOCAR DATA. 
 

 

Artigo 28º - Revisões ao Regulamento 
 
1. O presente regulamento pode ser revisto por 

iniciativa da EP Nacional  ou mediante proposta 
subscrita por 20% do número de 
representantes desse Ciclo, num Encontro de 
Cenáculo Nacional . 

2. Qualquer proposta de revisão tem de ser 
enviada previamente ao coordenador da EP 
Nacional , com uma antecedência mínima de 60 
dias antes do respetivo Encontro de Cenáculo 
Nacional . 

3. A aprovação de uma proposta é feita por braço 
no ar, sendo aprovada se reunir a maioria dos 
votos a favor. 

4. Têm poder de voto: 
a) todos os participantes no Encontro  de 

Cenáculo Nacional , presentes no 
momento da votação, que sejam 
representantes ou seus substitutos; 

b) membros da EP Nacional  do presente ano 
escutista, presentes no momento da 
votação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXO 1 - LOGOTIPO 
 

 
 
ANEXO 2 - HINO 
 
Em                                    Bm 
Um Homem Novo vai nascer 
C                       G                Em 
Neste dia onde tudo vai mudar 
                                     Bm 
Tens um mundo p’ra transformar 
C                      G        Em 
E B.P. para te orientar 

 
                   Bm 
Nas costas tens a mochila 
C                      G                       Em 
Cheia de segredos p’ra desvendar 
                             Bm 
Na partilha vais viver 
C                                              D 
Novas histórias terás para contar 
 
G                          D 
Vive, partilha e avança 
Em                          C 
Sem medo do amanhã 
G                           D 
Segue Cristo e B.P. 
          Em                       C 
E um Homem Novo serás (bis) 
 
Em                    D 
Nas tuas mãos tens o mundo 
C                        G        Em 
Tens muito para ensinar 
                                     D 
Há um novo rumo a seguir 
C                              D 
Novos sonhos para alcançar 

 35



9. Logística

CONTAS DO CICLO

Motivo Data Local Receita (€) Despesa (€) Total (€)

Reuniões e Encontros
Reunião de Passagem de Tes-
temunho 16º Ciclo - 17º Ciclo

14-15 julho 
2018

Fátima 0.00 497.93 -497.93

Reunião de Ciclo 22-23 
setembro 
2018

Fátima 0.00 632.54 -632.54

1º Encontro 
Nacional

Reunião de Pre-
paração

3-4 novem-
bro 2018

Porto 0.00 372.93 -372.93

Encontro 23-25 
novembro 
2018

Porto 979.50 1625.18 -645.68

Reunião de Ava-
liação

8-9 dezem-
bro 2018

Lisboa 0.00 450.88 -450.88

Reunião de elaboração da 
proposta inicial de Regula-
mento Interno

2-3 feve-
reiro 2019

Leiria 0.00 331.82 -331.82

Reunião com a Secretaria 
Nacional Pedagógica

25 março 
2019

Porto 0.00 194.47 -194.47

2º Encontro 
Nacional

Reunião de Pre-
paração

6-7 abril 
2019

Beja 0.00 421.09 -421.09

Encontro 26-28 abril 
2019

Beja 1687.50 2536.90 -849.40

Reunião de Ava-
liação

11-12 maio 
2019

Unhais 
da Serra

0.00 483.93 -483.93

Reunião de Passagem de Tes-
temunho 17º Ciclo - 18º Ciclo

13-14 julho 
2019

Fátima 0.00 180.30 -180.30

Outros
Visitas aos Cenáculos Locais fevereiro a 

abril
0.00 890.78 -890.78

Despesas Coordenação 0.00 8.00 -8.00
Despesas Animação 0.00 25.40 -25.40
Despesas Comunicação 0.00 37.75 -37.75
Despesas Fórum 0.00 96.50 -96.50
Despesas Logística 0.00 89.47 -89.47

2667.00 8875.87 -6208.87
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Este Ciclo ficou marcado pela irreverência e ousadia da Equipa de Projeto, a qual deu 
origem a uma metamorfose no Cenáculo. Foi uma verdadeira oportunidade educativa, quer 
para os que se encontravam na organização, quer para os participantes.

A preocupação com a Formação de Adultos no CNE foi uma constante durante o 1º Encon-
tro Nacional, tendo os participantes sido desafiados a pensar e discutir sobre a forma como 
a mesma se processa atualmente.

No 2º Encontro Nacional, ao discutirem e aprovarem o Regulamento Interno do Cenáculo, 
os participantes vivenciaram o que é a democracia na primeira pessoa. De forma muito ativa 
discutiram, cederam, votaram e no final abraçaram a escolha efetuada pela maioria. O Cená-
culo atinge, assim, a maioridade com o direito a escolher o Coodenador da Equipa de Projeto 
Nacional por sufrágio dos seus participantes.

Ao longo do ano, os Representantes Locais foram constantemente incentivados a pensa-
rem “fora da caixa”, a participarem ativamente na metamorfose do Cenáculo e ousarem voar 
mais alto.

Durante este ano de observação e em parceria com a Equipa Nacional de Caminheiros 
e Companheiros, dinamizou-se o OBSERVA 2019 (Fátima, 2 fevereiro) - Encontro Nacional 
de Observadores de Cenáculo - que juntou 33 Observadores de 12 Regiões e 17 Núcleos. 
Iniciou-se com uma contextualização do que é o Cenáculo e terminou com a compilação de 
contributos para um documento orientador, destinado a apoiar os Observadores Locais. Pelo 
meio, falou-se na importância da espiritualidade na observação e no papel do observador.

10. Observação

Figura 26 - Participantes do OBSERVA 2019.
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11. Um Novo Ciclo: 18º

O Cenáculo, desde a sua criação, nunca teve um método definido para a escolha do Coor-
denador da Equipa de Projeto Nacional. Usualmente, o modo de escolha era por votação dos 
membros da Equipa de Projeto atual em qualquer elemento da mesma.

Contudo, estando nós a propor aos Representantes Locais a discussão de uma proposta 
de Regulamento Interno que já contemplava uma norma para esta escolha, pareceu-nos 
evidente que este ano, mesmo antes da entrada em vigor do dito Regulamento, fazia todo o 
sentido adoptar esse método proposto.

Deste modo, o Coordenador da Equipa de Projeto Nacional para o ano escutista 2019/2020 
foi eleito no decorrer do 2º Encontro Nacional, por todos os Representantes e membros da 
Equipa de Projeto Nacional presentes no momento da votação.

Foram elegíveis os membros da Equipa de Projeto Nacional atual que enviaram uma 
candidatura ao atual Coordenador 15 dias antes do Encontro, designadamente: Filipe Ale-
xandre Maia Furtado Ferreira (NIN 0616000052011) e Luís Miguel Marques Garcia (NIN 
0805030301006).

Ambas as candidaturas foram enviadas previamente a todos os votantes, bem como apre-
sentadas presencialmente no dito Encontro.

Foi eleito o elemento Luís Miguel Marques Garcia com 158 votos, face aos 11 votos do 
elemento Filipe Alexandre Maia Furtado Ferreira. Os Representantes Locais de Cenáculo do 
ano escutista 2019/2020 irão assim viver o lema “Atreve-te a Sonhar!”.

Figura 27 - Momento da eleição para Coordenador do 18º Ciclo de Cenáculo Nacional.

38





Boletim Oficial do 17º Ciclo de Cenáculo Nacional

Este documento serve como um instrumento de divulgação 
do trabalho desenvolvido e suas conclusões

ep.cenaculo@escutismo.pt
https://escutismo.pt/cenaculo


	1. Equipa de Projeto Nacional
	2. Representantes Locais
	3. Encontros Nacionais
	4. Encontros Locais
	5. Coordenação
	6. Animação
	7. Comunicação
	8. Fórum
	9. Logística
	10. Observação
	11. Um Novo Ciclo: 18º

